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VIÐFANGSEFNI - MARKMIÐ

Áætlað er að fyrirhuguð nýbygging verði um 6.000 m2 og 
að meginbyggingin verði á tveimur hæðum en þrjár hæðir 
að hluta. 

Í skólabyggingunni verður samrekinn leik- og grunnskóli 
ásamt frístund fyrir um 400 nemendur, á aldrinum 1. – 9. 
ára.

Í skólanum á einnig að vera aðstaða fyrir tómstundarstarf 
og tónlistarnám. Nýbyggingin verður reist með það fyrir 
augum að hún nýtist á marga vegu „skólinn sem miðja 
samfélagsins“. 

Miðað er við að aðkoma verði frá Skólagerði og Holtagerði.

Gert er ráð fyrir að íþróttahús í norðausturhorni lóðarinnar 
standi áfram. Það verði tengt nýrri skólabyggingu og að 
húsið við Skólagerði 6a verði rifið og lóðin sameinuð 
Skólagerði 8. 

Byggingin er hönnuð samkvæmt hygmyndafræði algildrar 
hönnunar. Lögð er áhersla á sveiganleika, notagildi og góða 
innivist. Stefnt er að því að skólabyggingin verði byggð úr 
krosslímdum timbureiningum og að hún verði Svansvottuð.

Ekki er til samþykkt deiliskipulag fyrir reitinn.

TILLAGA AÐ NÝJUM KÁRSNESSKÓLA

Lögð verður áhersla á skólalóðin og hluti á þaki grunnskólabyggingarinnar verði aðgengileg 
fyrri íbúa hverfisins og frágangur hennar og búnaður hvetji til útivistar, leiks og hreyfingar.



AÐAL UMFERÐARLEIÐ



• Lóðirnar nr. 6a og 8 verða sameinaðar. 

• Ný leik- og grunnskólabygging fyrir 1. – 4. bekk mun rísa nálægt norðurmörkum lóðarinnar og sunnan 
íþróttahús. Byggingin verður á einni til þremur hæðum.  Á þaki er gert ráð fyrir tæknirýmum og útivistar-
og leiksvæði.

• Fyrirkomulagi bílastæða við Skólagerði og Holtagerði verður breytt og bílastæðum fjölgar.

• Ný skólabygging verður tengd núverandi íþróttahúsi sem stendur á lóðinni.

• Lögð verður áhersla á skjólgóða lóð og fjölbreytt leiksvæði á suður- og vesturhluta lóðar.

• Landhæð skólalóðarinnar verður að hluta lækkuð og löguð að endanlegri hæð skólabyggingarinnar. 

Fyrirkomulag bílastæða og lóðar er leiðbeinandi.       

HELSTU BREYTINGAR ERU EFTIRFARANDI:



ANDDYRI - BÓKASAFN



Í fyrirliggjandi rýmisforsögn fyrir hönnun Kársnesskóla og leikskólans er gert ráð fyrir allt 300-320 börnum í 
grunnskólanum og allt að 80 börnum í leikskólanum. Því má reikna með færri ferðum til og frá leikskólanum 
en gert er ráð fyrir í minnisblaði VSÓ, eða samtals 160 ferðir. Verði miðað við að 1 stæði á hverja 4,3 
nemendur má búast við að bílastæðaþörf sem tengist leikskólahlutanum sé 19 stæði og að meginumfang 
þeirra verði við Skólagerði. Í minnisblaði VSÓ kemur fram að sunnan skólans séu í dag 34 bílastæði, þar af eitt 
fyrir hreyfihamlaða og norðan skólans séu 14 bílastæði, samtals 48 stæði. 

Gert er ráð fyrir fjölgun á bílastæðum við skólann og að fyrirkomulag bílastæða breytist, bæði við Skólagerði 
og Holtagerði.

Forhönnun arkitekta miðar við að bílastæðafjöldi við Skólagerði fjölgi úr 35 í 38 stæði og fyrirkomulagi þeirra 
breytt. Við Holtagerði fjölgi bílastæðum úr 15 í 47 stæði. Áætlaður fjöldi stæða verður 80 – 88 stæði.

Ekki var gert ráð fyrir að aðkoma að skólanum muni breytast.

UMFERÐ:



DRÖG AÐ LÓÐARFYRIRKOMULAGI OG BÍLASTÆÐUM











GRUNNMYND 1.hæð



GRUNNMYND 2.hæð



GRUNNMYND 3.hæð



NORÐURHLIÐ

SUÐURHLIÐ



VESTURHLIÐ

ÞVERSNIÐ



LOFTMYND – NORÐAN LÓÐAR



LOFTMYND – SUNNAN LÓÐAR



SUNNAN LÓÐAR



SUNNAN LÓÐAR



AÐKOMA SKÓLANS FRÁ SUÐRI



ANDDYRI - UPPLÝSINGAVER



HÁTÍÐARSALUR / MATSALUR SÉÐ FRÁ ANNARI HÆÐ



UMFERÐARTORG VIÐ KENNSLURÝMI



Reiknað er með að ferill skipulagsvinnunnar verði sem næst eftirfarandi tímaáætlun:

Maí - júní 2019:       Skipulagslýsing samþykkt í skipulagsnefnd og bæjarstjórn til kynningar.

Maí - júní 2019:       Vinna við tillögu að deiliskipulagi.

Júní 2019:                 Tillaga að deiliskipulagi samþykkt í skipulagsnefnd og bæjarstjórn til kynningar.

Júní – júlí 2019:       Lögbundið auglýsingar- og kynningarferli.

2019:                         Reiknað er með að hönnun ljúki seinni hluta árs.

2019:                         Framkvæmdir hefjist öðru hvoru megin við áramótin.

TÍMASETNINGAR:


